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Θέμα: «Επιμορφωτικό σεμινάριο για την κατάρτιση και υποβολή των σχεδίων δράσης σχ. έτους 

              2022-23 στο πλαίσιο του προγράμματος Μ.Ν.Α.Ε.» 
 

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του 2ου ΠΕΚΕΣ Ν.Αιγαίου, διοργανώνεται από την 
Καπερνέκα Παναγιώτα, κλάδου ΠΕ87, Υπεύθυνη για το Πρόγραμμα «ΜΝΑΕ» στα Δωδεκάνησα ,σε 
συνεργασία με τις/τους Υπεύθυνους για το «ΜΝΑΕ» των υπόλοιπων 23 ΠΕ.Κ.Ε.Σ.ανά την Ελλάδα 
και με το «NOESIS», το οποίο έχει την Υποστήριξη και τη Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης, 
ενημερωτικό-επιμορφωτικό  σεμινάριο με θέμα: 

«Σχέδια Δράσης στο Πλαίσιο του Μ.Ν.Α.Ε. το σχ. έτος 2022-23», 

που απευθύνεται στους/στιςΔιευθυντές/-ριες των ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ., τους/τις Συντονιστές/-ίστριες 
των Σχεδίων Δράσης και τους/τις εκπαιδευτικούς, που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν Σχέδια 
Δράσης, της επικράτειας.Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί: 
 
 την Παρασκευή, 09/12/2022 και ώρα 11.45-14.00 μ.μ.  διαδικτυακά, από τον σύνδεσμο  
 
https://minedu-
secondary.webex.com/minedusecondary/j.php?MTID=m3b772b2bd9623dcfe7616e5286cb84cc 
 
(Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματοςμε την παραπάνω διεύθυνση, θα συνδεθείτε στην 
διεύθυνση 

https://minedu-secondary.webex.com/meet/andratha 

  
Το σεμινάριο έχει στόχο την αναζήτηση, προς όφελος  των Επαγγελματικών Λυκείων, βέλτιστων 
τρόπων υλοποίησης κατά το 2022-23 και διευκόλυνσης των σχολείων.  
 
Προς τούτο οι εκπρόσωποι του  «Noesis», Αικατερίνη Κυριακίδου, Συντονίστρια Ομάδας Έργου 
Προγράμματος «ΜΝΑΕ» , Μαρία Μπλε, Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Τάνια Βελόνη, Υπεύθυνη 

ΠΡΟΣ:  
Εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ  

στα Δωδεκάνησα 
 
                        ΚΟΙΝ: 
  1.    Αν. Οργανωτική Σ.Ε.Ε 
        2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ν. Αιγαίου 
          Φατσέα Αδαμαντία      
   



Οικονομικών, θα ενημερώσουν τις/τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την εφαρμογή κατά το τρέχον 
σχολικό έτος και τις αλλαγές που υπάρχουν από τα προηγούμενα έτη. 
 
Θα παρευρεθεί και θα συμμετάσχει με σύντομο χαιρετισμό ο Διευθυντής της Δ/νσης 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, Ιωάννης Καπουτσής. 
 

Κατόπιν θα δοθεί ικανοποιητικός χρόνος για ερωτήσεις και συζήτηση. 
 

Παρακαλούμε,για την αρτιότερη οργάνωση του σεμιναρίου, να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, 
συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα: 

 
https://forms.gle/iect1NMsLqVfvJvR7 
 

μέχρι την Πέμπτη, 08-12-2022, 15:00 το μεσημέρι, θέτοντας και ερωτήματα που ενδεχομένως σας 
απασχολούν και να τηρηθεί η ώρα προσέλευσης. 

 
 
                   Με εκτίμηση  

                                                           Η υπεύθυνη Σ.Ε.Ε για το «ΜΝΑΕ» στα Δωδεκάνησα 

                          Καπερνέκα Παναγιώτα, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Νοτίου Αιγαίου 

 

. 
              


